Seri briefing hak-hak, hutan dan iklim – Oktober 2011

KALIMANTAN TENGAH: REDD+ dan
Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan
(KFCP)
Pada bulan Desembe r 2010, Kalimantan Te ngah dipilih ole h

Kedamangan dan Ke wajiban Ke pala Damang; (iii) Pe raturan

Preside n Indonesia sebagai provinsi uji coba untuk upaya-

Dae rah Provinsi tahun 2008 te ntang Lembaga Adat Masyarakat

upaya REDD+ Indonesia, de ngan dukungan dana dari

Dayak; dan (iv) Surat Ke putusan Gubernur te ntang Tanah Adat

pe merintah Norwe gia . Namun, pada bulan Me i 2011, Se kre taris

dan Hak Adat atas Tanah.

Dae rah Kalimantan Te ngah me nyatakan bahwa pe merintah
provinsi masih me nunggu Jakarta untuk me ne tapkan dasar
hukum bagi status Provinsi Uji Coba, misalnya me lalui
Ke putusan Preside n.
Meskipun di tingkat nasional be lum ada dasar hukum untuk
provinsi uji coba, pe merintah provinsi te lah me nyiapkan
se jumlah ke bijakan untuk me ndukung re ncana provinsi uji coba
terse but. Gube rnur Kalimantan Te ngah, Teras Narang,
me nge luarkan Surat Ke putusan pada tahun 2010 menge nai
Pe mbe ntukan De wan Dae rah tentang Pe rubahan Iklim.
Ke bijakan ini re le van de ngan hal-hal yang be rkaitan de ngan
tanah adat dan masyarakat adat, yang me rupakan dua isu

Peta Kalimantan Tengah

pe nting yang membutuhkan pe rhatian khusus dari pe merintah,
sebagaimana disoroti dalam pe rundingan inte rnasional te ntang

Salah satu aspe k pe nting dari pe raturan dae rah dan surat

pe rubahan iklim dan REDD. Gube rnur dan pe merintah

ke putusan ini yang re le van de ngan REDD+ adalah re ncana

Provinsi Kalimantan Te ngah te lah me nge luarkan bebe rapa

inve ntarisasi wilayah masyarakat adat. Pe riode pe laksanaan

pe raturan lain yang re levan de ngan REDD+, yaitu: (i) Surat

yang dite tapkan ole h pe merintah provinsi untuk me laksanakan

Ke putusan Gube rnur tentang Status, Posisi dan Fungsi

inve ntarisasi ini adalah enam tahun. Hampir tiga tahun sudah

Le mbaga Kedamangan1 (Kedamangan me rupakan le mbaga adat

be rlalu, namun, be lum ada kemajuan berarti yang te lah dicapai

antar desa yang te rlibat dalam tata ke lola sumber daya alam);

dalam pe laksanaan inve ntarisasi ini. Hal ini me nimbulkan

(ii) Pe raturan Daerah Provinsi te ntang Pe ne tapan Wilayah

ke prihatinan besar te ntang komitmen pe merintah provinsi
untuk me nghormati hak-hak tanah masyarakat adat dan

1

Unit masy arak at adat y ang merupak an g abung an dari beberapa de sa

masyarakat lokal. Jika sampai akhir pe riode e nam tahun itu

tidak ada pe ke mbangan dalam inventarisasi wilayah adat maka

Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (KFCP

tanah-tanah terse but dapat dipastikan semuanya me njadi tanah
negara.
Dalam tahun 2011 Peme rintah Propinsi Kalimantan Te ngah
te lah bebe rapa kali me laksanaka n sejumlah pe rte muan
inte rnasional. nasional dan lokal. Pada prinsipnya Governor
Climate and Forest Mee ting, Dialog Publik de ngan para pihak,
maupun diskusi de ngan masyarakat sama -sama me ne kankan
pe ntingnya ke je lasan status hak atas tanah dan pe rhatian pada
hak-hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya
alam. Pe rtemuan te rkini adalah yang dilaksanakan pada awal
Fe bruari 2012 yaitu dialog pulbik te ntang mode l pe ngembangan
REDD+ di Kalimantan Te ngah.
Jumlah pe nduduk Provinsi Kalimantan Te ngah adalah 2,5 juta
jiwa, dan me ngalami pe rtumbuhan 2% setiap tahunnya.
Se bagian besar pe nduduk tinggal di dae rah pe desaan dan
me ncari nafkah dari se ktor pe rtanian dan pe rikanan. Di Desa
Mantangai Hulu, Ke camatan Mantangai, Kabupate n Kapuas –
di mana Pusaka dan Forest Peoples Programme be kerjasama
de ngan masyarakat lokal – sebagian besar pe nduduknya adalah
pe tani karet. Mere ka tinggal di se panjang te pi sungai Kapuas
dan se luruh ke luarga me re ka menggunakan sungai untuk
me ncuci, me mancing dan transportasi. Mantangai Hulu adalah
salah satu dari tujuh desa di mana proye k Ke mitraan Karbon
Hutan Kalimantan Australia -Indonesia (KFCP) akan
dilaksanakan.

Me ngingat te kanan atas lahan dari pe rusahaan pe rke bunan di
Kalimantan Te ngah dan kurangnya jaminan pe nguasaan tanah
bagi masyarakat, ada ke cende rungan kuat bagi pe nduduk de sa
untuk me njual tanah me re ka ke pada pe rusahaan pe rkebunan
atau spe kulan. Prakte k semacam ini banyak dite mukan di
dae rah-dae rah di mana pe mbangunan pe rke bunan ke lapa sawit
te ngah dire ncanakan dan dilaksanakan. Seringkali, masyarakat
tidak me nyadari bahwa me re ka te ngah me njual se luruh hak
me re ka atas tanah, banyak yang secara ke liru pe rcaya bahwa
tanah terse but akan dikembalikan ke pada me re ka se te lah tiga
puluh lima tahun.

Ke mitraan Karbon Hutan Kalimantan (KFCP) merupakan
sebuah ske ma ke rjasama antara pe merintah Australia dan
Indonesia. Kemitraan ini me nge mbangkan dan me laksanakan
sebuah proye k uji coba REDD yang me liputi wilayah se luas
120.000 ha di tujuh desa di Ke camatan Kapuas dan Timpah,
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Te ngah)
Se bagian besar hutan di dae rah proye k me ngalami kerusakan
parah, terutama di bagian se latan. Pada tahun 1996 – se lama
re zim Orde Baru – lahan gambut ditunjuk se bagai bagian dari
Me ga Proye k Pe ngembangan Lahan Gambut (PLG), yang
me liputi lahan se luas 1.445.000 ha. Ratusan ribu he ktar hutan di
lokasi te rsebut dibuka dan lahan gambut dike ringkan untuk
pe rtanian guna mencapai tujuan ambisius pe merintah
me nghasilkan dua juta ton be ras se tiap tahunnya.
Namun, Me ga Proye k PLG tidak be rjalan se perti yang
diharapkan kare na kondisi tanah yang tidak cocok untuk
budidaya padi. Kanal utama yang dibangun me lalui lahan
gambut untuk me nyalurkan air ke luar dari tanah pe rtanian
te lah mengubah fitur hidrologi kubah gambut, dan me le paskan
air de ngan kandungan asam organik tinggi yang membuatnya
tidak cocok untuk pe rtanian dan merusak keane karagaman
hayati di se kitarnya. Kondisi ini dipe rburuk ole h ope rasi
pe nebangan baik yang le gal maupun yang ile gal, dan ole h
pe rusahaan ke lapa sawit yang saling be rsaing satu sama lain

untuk me mpe rebutkan lahan di lokasi proye k. Ke ke ringan dan

saluran untuk me mbasahi ke mbali lahan rawa gambut,

ke bakaran hutan terjadi setiap tahun, yang me nyebabkan

dan akan menye rtakan reboisasi dan konservasi hutan

tingginya tingkat emisi gas rumah kaca. Di se luruh Indonesia,

lestari di hutan dan lahan gambut yang me rupakan

emisi karbon dioksida dipe rkirakan se kitar dua gigaton setiap

tanah adat dari ke tujuh de sa te rsebut.

tahunnya, de ngan ke bakaran pada lahan gambut yang te lah
dike ringkan sebagai kontributor utama.

Te rle pas dari tujuan-tujuan proye k yang berguna, kritik
terhadap KFCP te lah te rsebar luas di desa-desa yang te rke na

Se kitar se puluh ribu orang tinggal di tujuh desa di lokasi

dampak yang dikunjungi ole h Pusaka dan FPP sejak tahun

KFCP, yang sebagian besar di antaranya me rupakan

2009. Be rdasarkan diskusi-diskusi yang diadakan di Desa

anggota masyarakat adat Dayak Ngaju. Cerita rakyat

Mantangai Hulu dan Katunjung, pe rmasalahan de ngan

me nyebutkan Dayak Ngaju datang dari pe rbukitan ke

proye k KFCP yang dia ngkat ole h pe nduduk de sa me liputi:

dae rah dataran rendah ini pada awal abad ke -19. Saat ini,
ke banyakan Dayak Ngaju me ncari nafkah dari ke bun

•

kare t dan rotan, dan sebagian hidup dari memancing dan
tanaman pe rtanian tahunan. Ole h kare na itu, mere ka

Kurangnya

tra nsparansi dari KFCP me ngenai

tujuannya dan re ncana REDD+-nya.
•

secara langsung bergantung pada tanah dan lingkungan

Kurangnya informasi te ntang manfaat yang
diharapkan dari proye k KFCP untuk ke hidupan

alam di se kitar me re ka. Se lama puluhan tahun, me re ka

se hari-hari mere ka, terutama untuk pe rempuan

te lah beradaptasi te rhadap kondisi lingkungan yang
be rubah-ubah dan dalam be berapa tahun te rakhir te lah

•

Ke prihatinan bahwa KFCP be lum me nanggapi

terke na dampak dari berbagai proye k pembangunan

pe rmintaan, baik yang lisan maupun te rtulis, dari

sosial yang dilaksanakan ole h peme rintah, se ktor swasta

pe nduduk de sa yang mencari dukungan untuk

dan NGO.

me mbangun ke bun kare t.
•

Ke tidakmampuan

KFCP

untuk

be lajar

dari

Pe merintah Kalte ng te lah me ncanangkan bahwa da ri

pe ngetahuan adat pe nduduk de sa te ntang spesies

se kitar 1500 desa di Kalimantan Te ngah, se kurang-

mana yang akan tumbuh de ngan baik di tanah dan

kurangnya 600 desa di antaranya masih me rupakan desa

kondisi yang berbe da di lokasi re habilitasi

yang masih "asli" sebagai masyarakat adat, dan
me merlukan pe rhatian khusus. Hal ini dite gaskan ole h

•

Kurangnya komitmen dari KFCP untuk me ngakui
dan me nghormati hak-hak adat atas tanah di desa-

Se kre taris Daerah Propinsi Kalte ng, Dr. Siun, dalam

desa yang te rke na dampak proye k.

dialog publik pada awal Februari 2012.
•

Ke prihatinan bahwa meskipun me miliki anggaran

Tujuan proye k KFCP adalah untuk me ndemonstrasikan

yang sangat besar (30 juta dolar AS), KFCP be lum

suatu cara yang kre dibe l, adil dan e fe ktif untuk

me mbawa manfaat yang nyata atau je las bagi

me ngurangi e misi gas rumah kaca secara signifikan dari

masyarakat.

de forestasi dan ke rusakan hutan, te rmasuk dari
ke rusakan lahan gambut. Proye k uji coba ini disahkan
ole h peme rintah nasional pada bulan Juni 2008.
Meskipun de mikian, pada perte ngahan tahun 2011,
sebagian besar masyarakat yang terke na dampak be lum
me ne rima dokume n desain KFCP yang le ngkap.
Ringkasan dokume n memang te lah disajikan di
be be rapa perte muan desa dan kabupate n. Be rdasarkan
wawancara yang dilakukan ole h Pusaka dan FPP pada
tahun 2011, anggota masyarakat yang terke na dampak
me nge tahui bahwa KFCP bertujuan untuk me ngurangi
dan me ncegah kebakaran, akan me ncakup pe mblokiran

Kanal kecil di rawa gambut Sungai Kapuas

Se lanjutnya, dalam be berapa tahun te rakhir, peme rintah

Tokoh masyarakat Tumbang Mangkutup, Sigae Enus,

provinsi, kabupate n dan desa te lah me ngizinkan

me mberikan kesaksian pada bulan April 2011 bahwa :

pe rusahaan-pe rusahaan ke lapa sawit untuk me rusak

“Kami menentang Proyek Lahan Gambut Kalimantan

lahan gambut dan hutan di se kitar lokasi konse rvasi dan

Tengah

re habilitasi hutan KFCP. Ada 23 pe rusahaan ke lapa sawit

mengutamakan

besar yang be rope rasi di atas lahan se luas 370.000 ha di

mengkriminalisasikan

Ke camatan Mantangai, yang hampir se luas kawasan

Mangkutup, yang dituduh melakukan pencurian dan

konse rvasi Mawas di sebe lah utara lokasi KFCP.

ditahan. Kenyataannya, para tertuduh mengumpulkan kay u

Pe rusahaan-pe rusahaan ke lapa sawit ini be rope rasi di

dari hutan nenek moyang mereka dan hanya menggunakan

atas tanah adat tanpa adanya pe rse tujuan dari

kayu tersebut untuk membangun rumah mereka; ini tidak

masyarakat adat, dan tidak me ngakui hak masyarakat

adil. Mawas didir ikan tanpa sepengetahuan masyarakat dan

atas tanah.

telah mengambil alih hutan masyarakat; ini tidak adil.”

KFCP te lah me lakukan konsultasi yang e kste nsif de ngan para
ke pala desa, te tapi anggota De sa Mantangai Hulu me ngklaim
bahwa di desa me re ka, konsultasi-konsultasi ini dilakukan
de ngan ke pala desa yang se karang sudah pe nsiun, dan tidak

(CKPP)

dan

pengelo la

konservasi
penduduk

Mawas

yang

telah

orangutan
Desa

dan
Tumbang

Pe nduduk De sa Katunjung be lum me nandatangani surat
pe rjanjian yang diajukan ole h KFCP dan be lum me mbuat
ke putusan bersama, apakah me re ka akan mendukung KFCP
atau tidak.

me libatkan se luruh masyarakat dan juga tidak me nghormati
atau mempe rhitungkan le mbaga pe ngambilan ke putusan

Organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Te ngah juga

milik masyarakat sendiri. Singkatnya, pe laksanaan proye k

te ngah mempe rtanyakan proye k REDD+. AMAN

KFCP di Ke camatan Mantangai dan Timpah te lah gagal untuk

Kalimantan Te ngah, misalnya , te lah me nyuarakan

me nghormati hak masyarakat yang terke na dampak untuk

ke prihatinan te ntang re ncana tata ruang provinsi dan

me mberikan atau tidak me mbe rikan pe rse tujuan be bas,

fakta bahwa masyarakat lokal dan masyarakat adat tidak

didahulukan dan diinformasikan (FPIC) mere ka atas

dirujuk se bagai pe nge lola lahan dan hutan. Banyak

pe mbangunan yang diusulkan.

ke lompok te ngah me mpe rtanyakan nilai dari pe ngubahan
pe ngurangan e misi karbon ke dalam tujuan e konomi dan

Tokoh adat (Mantir Adat) di Desa Mantangai Hulu, Umbie

apakah manfaat yang dihasilkannya akan be nar-be nar

Ipe , menulis ke pada KFCP pada bulan Mare t 2011 sebagai

me mbantu masyarakat lokal dan masyarakat adat.

be rikut:

Apakah masyarakat memiliki hak atas karbon terse but?
Dapatkah hak atas karbon te rsebut me njadi milik

“... sejak KFCP datang ke Desa Mantangai, kami telah
berulang kali memperingatkan

masyarakat lokal dan masyarakat adat?

pimpinan KFCP yang

bekerja di desa kami bahwa suatu r itual adat harus
diadakan sebelum kegiatan apapun dilaksanakan di lahan
gambut Sei Mantangai Hulu atau Pulau Bagantang … tetapi
belum ada tanggapan yang diber ikan.”

Be rdasarkan komunikasi antara Pusaka, FPP dan manaje men
IAFCP dan KFCP, KFCP be rencana untuk me lakukan e valuasi
inde pe nde n terhadap pe laksanaan proye knya, untuk
me meriksa apakah hak masyarakat untuk me mberikan atau
tidak membe rikan perse tujuan bebas, didahulukan dan
diinformasikan me re ka te lah dihormati. Namun, di saat yang
sama, KFCP se dang me mpertimbangkan untuk me ngurangi
komitme nnya dari FPIC atas pe nghormatan hak setiap
masyarakat yang terke na dampak me njadi “partisipasi pe nuh
dan e fe ktif”. Jika pe rubahan ke bijakan ini te rjadi, nasib Desa
Mantangai dan Timpah serta masyarakat lain yang terke na
dampak KFCP akan be rgantung pada ke putusan yang diambil

Pertemuan desa di Mantangai Kapuas untuk membahas
KFCP

di Jakarta dan Canberra.

KFCP pe rlu me nje laskan siapa yang memiliki ke we nangan

KFCP te ngah dilaksanakan dan me minta agar KFCP mematuhi

untuk me ngambil ke putusan di dalam proye k, se hingga

ke wajiban internasional hak-hak asasi manusia, te rmasuk yang

masyarakat dapat me nyampaikan saran mere ka ke pada

diatur dalam Kove nan Internasional te ntang Hak-hak Sipil dan

indiv idu atau badan ini. Harus ada komitmen te rtulis bagi

Politik (ICCPR), Kove nan Internasional te ntang Hak-hak

masyarakat bahwa proye k ini se tuju untuk me mpe rlakukan

Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), De klarasi PBB te ntang

dan berinteraksi de ngan mere ka sebagai pemilik dan

Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Konve nsi

pe nge lola tanah adat mere ka, dan bahwa tidak ada kegiatan

Pe nghapusan Se gala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD). Pada

proye k yang akan be rlangsung di tanah me re ka tanpa adanya

bulan April 2011, Jacqui De Lacy, Minister Counsellor dan

pe rsetujuan be bas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC)

Pe rwakilan Senior AusAid, me nanggapi surat te rsebut de ngan

me re ka. Proye k ini juga harus berupaya untuk me ningkatkan

me nyatakan bahwa KFCP be ke rja untuk me mbe rdayakan

ke sejahteraan masyarakat, berdasarkan saran dan pe rmintaan

masyarakat lokal untuk me nge lola tanah se rta sumbe r daya

dari masyarakat.

me re ka sendiri, dan bahwa proye k tersebut tidak akan
me ngambil alih hutan dari masyarakat. Lebih lanjut, be liau

Salah satu isu pe nting lain yang diangkat ole h masyarakat

me nyatakan bahwa pe merintah Australia tidak akan

yang te rke na dampak adalah bahwa hutan adat me re ka

me ngambil kre dit karbon yang dapa t dijual yang dihasilkan

be rada di bawah ancaman pe rke bunan ke lapa sawit dan

dari ke giatan-kegiatan KFCP.

spe kulan tanah. Anggota masyarakat me ngungkapkan
harapan mere ka bahwa proye k KFCP akan me mbe rikan

Me ngingat komitmen di atas kertas te rsebut, KFCP tidak bole h

kontribusi untuk me ncegah pe rusakan hutan dan lahan

me nyebabkan masalah dan pe langgaran hak-hak masyarakat

gambut masyarakat yang te rsisa de ngan mengatasi ancaman

yang sama yang se cara rutin dilakukan ole h pe rusahaan

yang ditimbulkan ole h pe rke bunan ke lapa sawit dan

pe rke bunan, yang se mata-mata didorong ole h hasrat

spe kulan tanah te rkait. Salah satu jalan untuk me ndukung

me mpe role h ke untungan dan me ngabaikan hak-hak

upaya-upaya masyarakat untuk me lindungi hutan adat

masyarakat. Ke mampuan proye k untuk me nghormati hak-hak

me re ka yang disarankan di dalam pe rtemuan masyarakat

masyarakat harus diperkuat de ngan Pe raturan Daerah (Pe rda)

de ngan Pusaka dan FPP adalah agar proye k KFCP

Provinsi Kalimantan Te ngah Nomor 16 Tahun 2008 te ntang

me mbantu masyarakat meminta peme rintah untuk me ncabut

Le mbaga Adat Dayak dan Peraturan Gube rnur (Pergub)

izin pe nge mbangan pe rusahaan ke lapa sawit yang berupaya

Nomor 13 Tahun 2009 te ntang Tanah Adat dan Hak-hak Adat

me ndirikan pe rke bunan di kawasan hutan.

Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Te ngah. De ngan konte ks
provinsi yang me ndukung ini, KFCP harus mampu membuat

Pada bulan Februari 2011, NGO Kapuas, Yayasan Pe tak Danum

terobosan dalam pe ngakuan hak-hak masyarakat atas tanah

dan se jumlah NGO nasional me nulis ke pada pe merintah

se rta pengakuan dan pe mberdayaan institusi sosial milik

Australia, me ngajukan ke prihatinan te ntang bagaimana proye k

masyarakat se ndiri.
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